
O G Ł O S Z E N I E 
 

WÓJT GMINY MOSKORZEW, 29-130 Moskorzew 42, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie stosownie do art. 38 ustawy z dnia                          

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2014r poz. 518 z późn. zm.) 

 

o g ł a s z a 

 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Moskorzew 

 
 

Lp. 
 

Obręb 
 

Numer 
działki 

 
KW 

 
Pow. ha 

 
Opis i przeznaczenie nieruchomości 

Cena 
wywoławcza w 

zł 
(brutto) 

Wadium 
(zł) 

Minimalne 
postąpienie     

(zł) 

1 CHLEWSKA 
WOLA 

1380 
 

263 
 

479 

KI1W/00048041/3 0,33 
 

0,57 
 

0,25 

Działka nr 1380, 263, 479 o łącznej pow. 1,1500 ha 
położona w miejscowości Chlewska Wola. 
Nieruchomość ma kształt nieregularny, działki są 
wąskie i wydłużone, a ukształtowanie terenu jest 
płaskie. Działka nr 1380 o pow. 0,3300 ha jest 
przeznaczona częściowo pod zabudowę zagrodową 
oraz uprawy polowe, działki o nr 263 i 479 o łącznej 
pow. 0,8200 ha stanowią wyłącznie tereny upraw 
polowych. Działki nie są zabudowane, ani ogrodzone. 
W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości rolne 
zabudowane i niezabudowane. 

20 100,00 zł 2010,00 zł 201,00 zł 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 marca 2015 r. O GODZ. 10.00 

w sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy w Moskorzewie 

 

WADIUM w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić gotówką w terminie do dnia 6 marca 2015 r. (włącznie) na konto Urzędu Gminy 

Moskorzew Nr konta 33 8525 0002 0020 0200 0013 0009 w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie oddział Chlewice w godz. 8.00-15.30  z 

adnotacją „wpłata wadium na nieruchomość działki nr 1380, 263, 479 o pow. 1,1500 ha położonych w obrębie geodezyjnym Chlewska Wola” 

 

Wpłacone przez uczestnika wadium podlega: 

- zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg, 

- zwrotowi osobom, które nie wygrają, gotówką lub przelewem na podany przez uczestnika rachunek nie później niż przed upływem 3 dni licząc 

od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, 

- przepadkowi, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zwarcia umowy przenoszącej własność w terminie 

wyznaczonym przez Wójta Gminy Moskorzew. 

W przetargu mogą brać udział: 

- osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie i wysokości podanej w ogłoszeniu, 

- przed przystąpieniem do przetargu złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, stanem faktycznym i granicami 

nieruchomości oraz treścią ogłoszenia o przetargu. 

 

 

Nabywca ustalony w przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium 

nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. O terminie zawarcia aktu osoba, która wygra przetarg zostanie zawiadomiona 

odrębnym pismem. 

 

PRZETARG JEST WAŻNY BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ UCZESTNIKÓW JEŻELI CHOCIAŻ JEDEN UCZESTNIK ZAOFERUJE CO NAJMNIEJ JEDNO 

POSTĄPIENIE POWYŻEJ CENY WYWOŁAWCZEJ. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu 

Gminy Moskorzew, pokój nr 21 lub telefonicznie pod nr /34/ 3542003 wew. 24. 

 

WÓJT GMINY MOSKORZEW ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY. 

 

 

 

 

Wójt Gminy  

 

Andrzej Walasek 


